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Moederfeest
Op vrijdag 26/08 om 13 uur komen we nogmaals samen in
de Schijnparklaan.
We houden het eenvoudig : een koud buffet en daarna een
gezellige babbelnamiddag.
Leden betalen 21 € en niet-leden 26 €.
Alle aanwezige dames krijgen een geschenkje.
Vergeet niet tijdig in te schrijven: ten laatste op 20
augustus.
Indien uw wijkverantwoordelijke u niet kon bereiken, neem dan zelf even contact met
hem / haar. Alle telefoonnummers staan vermeld in de bestuurslijst die samen met
het maandbladje van mei werd verdeeld.

Op 30 juni waren Leen Dewinter en Hugo Gerard 60
jaar gehuwd. We zijn er wat laat mee maar onze
gelukwensen zijn van ganser harte gemeend!
Proficiat!

Op 20 juni overleed Louis Verheecke uit de Kanaallei, hij was 84 jaar.
Hij was lange tijd de drijvende kracht achter Onze Acht en het
jaarlijkse Hongermaal.
De uitvaartdienst vond plaats op zaterdag 25 juni in onze kerk.
Wij bieden de familie onze christelijke deelneming aan.

Volgende interessante informatie kregen we binnen via de SAR (Seniorenadviesraad).
Recent gepensioneerd huisarts, Guy Embrechts (coördinator werkgroep gezondheid
SAR), startte in juli met maandelijkse voordrachten.
In augustus, geeft hij een voordracht over vaccinaties in het algemeen.
De jaarlijkse griepvaccinatie wordt bijvoorbeeld best toegediend tussen midden oktober en
midden december. Daarom lijkt september het ideale moment om hierover de Schotense
senioren en andere geïnteresseerden te informeren.
Iedereen wordt verwacht op deze interessante namiddag waar vragen en reacties welkom
zijn.
Volgende punten worden behandeld tijdens deze zeer praktische voordracht :
- Welke vaccins zijn er voor senioren?
- Waarom zijn deze belangrijk?
- Wanneer worden ze toegediend?
- Wat zijn de effecten én neveneffecten.
- Realiteit en fictie.
De voordracht vindt plaats in LDC ’t Dorp op 23 augustus om 14 u in zaal Poly 1.
De prijs is 2,5 € en daar is een tasje koffie bij inbegrepen.
Inschrijven kan via LDC ’t Dorp :
Telefoon 03 / 680 32 50 of
e-mail ldcdorp@schoten.be

Allerbeste groetjes en tot spoedig ziens !
het Bestuur
teamleidster Maria Vandebroek, tel. 03 / 434 40 45

Als Sint-Dominicus (4 aug.) gloeit, een strenge winter bloeit.

De regen
Hij komt wanneer hij komen moet. De regen
Geen bui, wat heet, geen druppel hou je tegen.
Hij valt, hij mot, hij klettert neer in overvloed.
Er valt geen druppel meer of minder
Dan er vallen moet.
Toon Hermans

